
ATA Nº 74/14 DA 14ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 19 DE MAIO DE 2014.

Aos  dezenove  dias  do mês de maio  de 2014, às 19h09min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 14ª
Reunião Ordinária do 2º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara
Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
após  a  leitura  de  um trecho  da  Bíblia  e  a  oração  do  Pai  Nosso.  1.
PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária
n° 73/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
73/2014,  a  qual  foi  aprovada  (1min39s  à  1min49s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min52s  à
10min24s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Substitutivo  nº.
02/2014 ao Projeto de Lei nº. 21/2014, que altera a Lei Municipal nº.
446/2013, que concede vale alimentação aos servidores públicos do
município de Itapoá/SC.  VEREADOR DANIEL solicita a dispensa da
leitura  dos  projetos  que  estão  entrando  na  Casa.  PRESIDENTE
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Daniel, o qual foi
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda à  leitura  somente  da
ementa do Projeto de Lei Substitutivo nº. 02/2014 ao Projeto de Lei
nº. 21/2014. Após, distribui o projeto às Comissões Permanentes, em
regime  de  urgência  (10min26s  à  12min29s).  Solicita  ao  Secretário
que  proceda  à  leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.
32/2014,  que  institui  Programa  de  Parcelamento  de  Dívida  Ativa
Municipal – PDAM, e dá outras providências. Após, distribui o projeto
às  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (12min34s  à
13min15s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura somente da
ementa do Projeto de Lei nº. 33/2014, que concede aumento salarial
aos  servidores  públicos  ativos  e  inativos  do  município  de  Itapoá.
Após, distribui o projeto às Comissões Permanentes,  em regime de
urgência  (13min18s à  14min).  Solicita  ao Secretário  que proceda à
leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº  34/2014,  que
determina  a  divulgação  no  site  oficial  da  prefeitura  do  município  a
lista de espera de consultas e outras ações da saúde, da relação de
medicamentos  disponíveis  da  farmácia  básica  e  dá  outras
providências.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  Permanentes,
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em  regime  ordinário  (14min03s  à  14min54s).  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda
Modificativa nº. 01/2014 ao Projeto de Lei n. 25/2014, que institui a
autonomia  da  gestão  financeira  nas  unidades  escolares  da  rede
pública municipal de ensino de Itapoá, e dá outras providências. Em
única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação
a Emenda Modificativa nº. 01/2014, a qual foi aprovada (14min57s à
18min33s).  Solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  do Parecer
Favorável  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  à
Mensagem do Veto n. 02/2014, veto total ao Projeto de Lei n. 10/2014
que fixa multa para prestadora de serviço de fornecimento de água no
município  de  Itapoá  em  decorrência  da  interrupção  do  serviço  ao
consumidor.  Em  única  discussão  o  Veto  nº.  02/2014.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o Veto nº. 02/2014, o qual foi rejeitado,
com  voto  minerva  do  Presidente  (18min36s  à  1h17min40s).
VEREADORA MÁRCIA solicita  a  inclusão  da  primeira  votação  do
Projeto  de Lei  nº.  25/2014.  PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado (1h17min43s
à 1h18min38s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de Lei nº. 05/2014, que altera os anexos II e III, da Lei Municipal nº.
458/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá
para  o  período  de  2014  a  2017.  VEREADORA  MÁRCIA solicita
dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento da Vereadora Márcia,  o qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei
nº.  05/2014.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira  votação o  Projeto  de Lei  nº.  05/2014,  o  qual  foi  aprovado
(1h18min45s  à  1h22min07s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Projeto de Lei nº. 06/2014, que altera o anexo 12, da Lei
Municipal  nº.  470/2013,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para
elaboração da Lei Orçamentária para 2014 e dá outras providências.
VEREADORA  MÁRCIA solicita  dispensa  da  leitura  do  projeto.
PRESIDENTE coloca  em deliberação o  requerimento  da  Vereadora
Márcia,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  06/2014.  Em
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  nº.  06/2014,  o  qual  foi  aprovado  (1h22min11s  à
1h24min22s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
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de Lei  nº.  31/2014,  que autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  abrir
crédito  adicional  suplementar  por  anulação  total  de  dotação.
VEREADORA  MÁRCIA solicita  dispensa  da  leitura  do  projeto.
PRESIDENTE coloca  em deliberação o  requerimento  da  Vereadora
Márcia,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  31/2014.  Em
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  nº.  31/2014,  o  qual  foi  aprovado  (1h24min26s  à
1h26min48s).  VEREADORA MÁRCIA solicita  proceder  à  leitura  do
Projeto  de  Lei  nº.  25/2014.  PRESIDENTE autoriza  a  Vereadora
Márcia a proceder à leitura do citado projeto. Em discussão o projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.
25/2014,  o  qual  foi  aprovado.  (1h27min03s  à  1h39min30s).
VEREADOR  CARLITO solicita  a  inclusão  da  segunda  votação  do
Projeto de Lei nº. 31/2014 na presente reunião. VEREADOR DANIEL
solicita a inclusão da segunda votação do Projeto de Lei nº. 25/2014
na  presente  reunião.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  os
requerimentos  dos  vereadores  Carlito  e  Daniel,  os  quais  foram
aprovados  (1h39min35s  à  1h41min11s).  VEREADOR  CARLITO
solicita  a  dispensa  da  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  08/2014  e  do
Projeto  de Lei  nº.  09/2014.  PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento  do  Vereador  Carlito,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei
nº. 08/2014, que institui  o Plano Municipal de Saneamento Básico -
na  área  de  manejo  de  águas  pluviais  e  drenagem  urbana  no
município  de  Itapoá/SC.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº. 08/2014, o qual
foi aprovado (1h41min48s à 1h43min02s). Solicita ao Secretário que
proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei nº. 09/2014,
que institui  o  Plano Municipal  de Saneamento Básico  -  na área de
limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos,  incluindo  o  plano
municipal  de gestão integrada de resíduos sólidos no município  de
Itapoá/SC.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
segunda votação o Projeto de Lei  nº.  09/2014,  o qual  foi  aprovado
(1h43min28s  à  1h44min28s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  25/2014.  Em
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda
votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  25/2014,  o  qual  foi  aprovado
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(1h44min38s  à  1h45min50s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  31/2014.  Em
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda
votação o Projeto de Lei nº. 31/2014, o qual foi aprovado (1h46min à
1h47min10s).  VEREADORA MÁRCIA solicita prorrogação do horário
regimental. PRESIDENTE acata o requerimento da Vereadora Márcia
(1h47min11s  à  1h47min35s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.
23/2014,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  encaminhe,  para  esta
Casa  de  Leis,  informações  acerca  da  confecção  de  projeto  de  lei
visando convênio com o Sindicato Rural, bem como a confecção de
contrato de comodato, entre o Poder Executivo e o Sindicato Rural,
tendo  como  objeto  um  trator,  de  autoria  das  Bancadas  do  PR  e
PSDB.  Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em
votação  o  Requerimento  nº.  23/2014,  o  qual  foi  aprovado
(1h47min40s  à  1h53min45s). Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do  Requerimento  n.  24/2014,  que  requer  que  o  Poder
Executivo encaminhe, para esta Casa de Leis, informações sobre a
previsão para o início das obras de cobertura da quadra poliesportiva
do Samambaial (Gleba II), de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e
PP.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
votação  o  Requerimento  nº.  24/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Thomaz (1h53min52s à 1h55min46s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 25/2014, que
requer que o Poder Executivo encaminha,  laudo técnico devidamente
assinado  acompanhado  da  devida  Anotação  de  Responsabilidade
Técnica- ART do engenheiro responsável,  avaliando a possibilidade
de tráfego de veículos e pessoas na Ponte de madeira da Figueira do
Pontal,  existente  entre  estrada José Alves e  a  Av.  Beira  Mar  5,  de
autoria das Bancadas do PSDB e PR. Em discussão o Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº.  25/2014, o
qual  foi  aprovado  (1h53min58s  à  2h01min45s).  5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n.  60/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua
Sergipe, no Bairro Barra do Saí, de autoria das Bancadas do PSC,
PMDB e PP; Indicação n. 61/2014, que indica ao Prefeito Municipal
que  providencie  a  construção  de  três  capelas  mortuárias,  uma  na
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Barra do Saí, uma no Samambaial (Gleba II)  e uma na Figueira do
Pontal, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.
62/2014,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do
setor competente, providencie a reativação da Academia ao Ar Livre
localizada  na  Rua  280  no  Bairro  Barra  do  Sai,  de  autoria  das
Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 63/2014, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, providencie
que a empresa de ônibus escolar do turno da noite ( Ida e Volta) faça
o  trajeto  indo  pela  Avenida  Dom  Henrique  II  e  voltando  pela  Rua
Vasco Nunes Balboa até o ponto a frente da loja Made Móveis,  de
autoria  das Bancadas do PSC,  PMDB e PP;  Indicação n.  64/2014,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  120,  a  partir  da
Rua Fernão de Magalhães,  no  Bairro  Barra  do  Sai,  de autoria  das
Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 65/2014, que indica  ao
Prefeito  Municipal,  que  seja  providenciado  junto  ao  órgão
competente, extensão de rede elétrica,  com luminárias , na Rua João
Neres  do  Rosário,  entre  as  quadras  31  e   32,  Gleba  II,  Bairro
Samambaial,  neste município,  de autoria das Bancadas do PSDB e
PR; Indicação n. 66/2014, que indica ao Prefeito Municipal que seja
providenciado,  junto  ao  órgão  competente,  a  extensão  de  rede
elétrica,  com luminárias, na Rua Darci Reinert Filho,  entre o lote  59
e  60, da Gleba 1, Samambaial, neste município de Itapoá, de autoria
das Bancadas do PSDB e PR; e da Indicação n. 67/2014, que indica
ao  Prefeito  Municipal,  que  seja  providenciado  junto  ao  órgão
competente,  extensão  de  rede  elétrica,  com  luminárias,  na  Rua
Silveira, entre as quadras 36 e 37, da Gleba II, Samambaial, junto a
“ACOIN”,  neste  município  de  Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas  do
PSDB e PR (2h01min50s à 2h07min14s).  6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  ERNESTO  solicita  Moção  de  Aplauso  à  turma  de
formandos em Técnico de Enfermagem (2h08min00s à 2h08min12s).
VEREADORA  MÁRCIA  convoca  os  vereadores  para  reunião
Extraordinária  das  Comissões  logo  após  a  presente  reunião
(2h08min14s  à  2h08min48s). 7. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h18min, e,
para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pela Mesa Diretora  e  pela  Secretária  Geral.
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Itapoá, 19 de maio de 2014.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente
                               
                        
        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário   

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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